
แบบหนังสือนาํส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู 

หนังสือราชการ 

ตราครุฑ/ตราสถานศึกษา 
ท่ี........................                     ช่ือและท่ีอยู่ของสถานศึกษา 

           วันท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............. 

เรื่อง   การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู 

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  ๑. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะผูป้ระเมิน    จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๒.  แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู 

                       จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ด้วยสถานศึกษาได้รับ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ)..................................นามสกุล...............................  

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่  ................................................................................................................................. 

มีคุณวุฒิการศึกษา....................................................................  เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ต้ังแต่วันที่ ........... เดือน........................ พ.ศ. ........  ถึงวันท่ี ...........เดือน.......................... พ.ศ. ..........   โดย 

      มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เลขที่  ................................ ให้ไว้ ณ วันท่ี ....................................         
ใช้ได้จนถึงวันที่ ............................................................... 

 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                

หนังสือเลขที่ ............................. ต้ังแต่วันท่ี .............................................  ถึงวันท่ี  ..............................................  

 ในการนี้  ข้าพเจ้าได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะผู้ประเมิน  จํานวน ........ คน ตามเอกสารท่ีแนบ  เพ่ือประเมิน

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา  และขอสง่ผลการประเมิน                  

มาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ            

                                                                ขอแสดงความนับถือ       

   

                 ลายมือช่ือ ............................................................. 

                                                          (....................................................) 

                                                           ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

  .                                                              

ส่วนงานเจ้าของเรื่อง 

โทรศัพท์.............. 



  

 

แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพคร ู 
 

 

๑. ช่ือผู้รับการประเมิน.......................................................................................................................................................... 

    คุณวุฒิ............................................................................จาก...........................................................................................  

๒. ช่ือสถานศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน....................................................................................................................................... 

    ท่ีต้ัง................................................................................................................................................................................. 

      ........................................................................................................................................................................................ 

๓. ครูผู้ควบคุมการปฏิบัติการสอน........................................................................................................................................  

    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที.่..................................................................................................................................... 

๔. ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

    ต้ังแต่วันท่ี.............................................ถึงวันท่ี.............................................รวม..........................ป.ี.......................เดือน  

    มีช่ัวโมงสอนจํานวน..............................ช่ัวโมง/สัปดาห์ รับผิดชอบงานอื่น ๆ จํานวน..............................ช่ัวโมง/สัปดาห์  

๕. หน้าท่ีความรับผิดชอบในสถานศึกษา  

    ๕.๑ สอนวิชา  

๑) ..................................................................................................ระดับช้ัน.........................................................  

๒) ..................................................................................................ระดับช้ัน.........................................................  

๓) ...................................................................................................ระดับช้ัน........................................................  

     ๕.๒ หน้าท่ีอื่น ๆ ในสถานศึกษา  

๑) .........................................................................................................................................................................  

๒) .........................................................................................................................................................................  

๓) .........................................................................................................................................................................  

๖. ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

ท่ี  กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ 
ผลการประเมิน  

ปฏิบัติ  ไม่ได้ปฏิบัติ

๑  สามารถจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  

 

 

 

๑.๑ จัดทําแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค    

๑.๒ ออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม    

๑.๓ เลือกใช้ พัฒนา และสร้างส่ืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  

๑.๔ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

๑.๕ ใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้    

๑.๖ จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการเรียนรู้    

อื่น ๆ ๑) .................................................................  

๒) .................................................................  

๓) .................................................................  

 

 

 

 

 

 

๒  สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ 

ศักยภาพของผู้เรียน 

 

 

 

 

 ๒.๑ ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  

๒.๒ นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    



๒ 

ท่ี  กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ 
ผลการประเมิน  

ปฏิบัติ  ไม่ได้ปฏิบัติ

 

 

 

อ่ืน ๆ ๑) .................................................................  

๒) .................................................................  

๓) .................................................................  

 

 

 

 

 

 

   ๓  สามารถทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย    

 

 

 

๓.๑ ศึกษาค้นคว้าผลการวิจัย เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้    

๓.๒ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา    

๓.๓ ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้    

๓.๔ ทําวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน    

อ่ืน ๆ ๑) .................................................................  

๒) .................................................................  

๓) .................................................................  

 

 

 

 

 

 

๔  สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน    

 

 

 

๔.๑ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุง 

  

๔.๒ แก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่อง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้    

อ่ืน ๆ ๑) .................................................................  

๒) .................................................................  

๓) .................................................................  

 

 

 

 

 

 

๕  ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครู    

 

 

 

๕.๑ รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน    

๕.๒ อดทน และรับผิดชอบ    

๕.๓ มีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู    

๕.๔ แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ    

๕.๕ ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา    

อ่ืน ๆ ๑) .................................................................  

๒) .................................................................  

๓) .................................................................  

 

 

 

 

 

 

๖  พัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครู    

 ๖.๑ ร่วม โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา    

๖.๒ จัดทํา รับผิดชอบ โครงงานทางวิชาการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน    

อ่ืน ๆ ๑) .................................................................  

๒) .................................................................  

       ๓) ................................................................ 

 

 

 

 

 

 

สรุปความเห็นของคณะผู้ประเมิน  

ผ่าน                ไม่ผ่าน  

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 



๓ 

คณะผู้ประเมิน จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย 

 

 

คําชี้แจงเพิ่มเตมิ                    
๑.  คณะผู้ประเมินจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  

และครูในสถานศึกษา  หรืออาจมีบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมด้วยก็ได้ 

๒.  ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณะผู้ประเมิน เฉพาะผู้ท่ีมีประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

๓.  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังน้ี  

    ๓.๑  นับเวลาการปฏิบัติการสอนต่อเนื่องหนึ่งปีการศึกษา เร่ิมท่ีภาคเรียนท่ีหนึ่งและภาคเรียนที่สอง หรือ 

    ๓.๒  นับเวลาการปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเทียบได้หน่ึงปีการศึกษา เริ่มท่ีภาคเรียนท่ีสอง และภาคเรียนท่ีหนึ่ง 

           ของปีการศึกษาถัดไป หรือ 

    ๓.๓  นับเวลาการปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเทียบได้หน่ึงปีการศึกษา โดยให้มีระยะเวลาการปฏิบัติการสอนใน 

           สถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปี และจะต้องมีช่ัวโมงปฏิบัติการสอนจริง 

            ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปี 

ท่ี  ชื่อ – สกุล  ตําแหน่ง  ลายมือชื่อ  

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    


